
гривень

Бюджетні 

призначення на 2021 

рік

Касові видатки на 

01.07.2021

1 2 3 4 5 6

9130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

бюджети територіальних 

громад 
111 524 600,00 55 762 200,00

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я 

9310
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

бюджети територіальних 

громад 
25 483 600,00 14 743 100,00

виплата заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних 

центрів

9320
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

бюджет Кременецької 

міської територіальної 

громади

36 960,70 36 960,70
забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої 

освіти 

9330

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

бюджети територіальних 

громад 
11 804 900,00 5 358 000,00

проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, а також оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів

9380

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду 

бюджети Чортківської 

міської територіальної 

громади, Заводської 

селищної територіальної 

громади, Білобожницької,  

Колиндянської та  

Нагірянської сільських 

територіальних громад

242 754,16 242 754,16

повернення місцевим бюджетам області помилково перераховані обласному бюджету 

невикористані в 2020 році кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

РАЗОМ 1 979 900,00 1 979 900,00

Квартирно-експлуатаційний 

відділ м. Тернополя
100 000,00 100 000,00

фінансування програми здійснення заходів щодо відновлення військових містечок №15 та №21 м. 

Тернопіль та фінансової підтримки гарнізонного військового оркестру на 2019-2021 роки 

Тернопільська обласна 

державна адміністрація
300 000,00 300 000,00

фінансування програми підготовки та проведення заходів з відзначення державних, регіональних і 

професійних свят, ювілейних дат та інших заходів, заохочення за заслуги перед Тернопільською 

областю на 2021-2023 роки

Тернопільська обласна 

державна адміністрація
500 000,00 500 000,00

фінансування програми  інформатизації Тернопільської області “Електронна Тернопільщина” на 

2019-2021 роки 

Головне управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області

500 000,00 500 000,00
фінансування програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 

Тернопільської області на 2021-2025 роки 

Тернопільський обласний 

лабораторний центр 

Міністерства охорони 

здоров'я України

579 900,00 579 900,00 фінансування програми “Здоров'я населення Тернопілля 2017-2021 роки”

151 072 714,86 78 122 914,86

                                                        Степан СКИБИЛЯК      Директор департаменту

РАЗОМ

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
9800

Звіт про надані трансферти іншим бюджетам з обласного бюджету за І півріччя 2021 року
Головний розпорядник коштів - департамент фінансів облдержадміністрації

Обсяг, гривень

КПК Назва трансферту Назва бюджету-одержувача Цільове призначення 


